
 
 

 األول   الحلقة الحوارية 

 للجميع   الصحة والرفاه وسبل تحقيق    19- استجابة المنطقة العربية لكوفيد 
 

 من 
ً
ي للتنمية المستدامة انطالقا  ألهداف التنمية المستدامة 2020نتائج التقرير العرب 

ً
 ونوعيا

ً
 كميا

ً
، وهو األول من نوعه الذي يقدم تحليال

ي  السبعة عش  
ق المتوسط ومنظمة الصحة العالميةاإلسكوا  ، يشر المنطقة العربيةف  لحلقة حوارية   دعوتكم ، ، المكتب اإلقليمي لشر

 :تناقش األسئلة التاليةرفيعة المستوى 

ي  المنطقةأحرزته التقدم الذي حول  19-كوفيد  جائحة كشفتهما الذي   •
الجيدة   والجهود المبذولة لضمان الصحة 3الهدف  تحقيق  ف 

؟ نسمةمليون  430ه ألكثر من ارفالو  ي ي العالم العرب 
 ف 

ي  األنظمةكيف استجابت  •
صحية أكثر  ما هي سبل تحقيق الصحة الجيدة وبناء أنظمةو  19-كوفيد  جائحةل ةالعربي المنطقةالصحية ف 

 ؟ منعة

ي كي •
ي للتقرير البه يوصي  لذياي و لتنمانهج الف يمكن للتحول الهيكلي ف  ن المنطقة العربية من ، أن 2020تنمية المستدامة العرب 

ّ
يمك

ي من 
 ؟ 19-كوفيد  أزمةالتعاف 

وت 16:00 – 14:30، 2020 تموز/يوليو  6    التوقيت   بتوقيت القاهرة  15:00 – 13:30 /  بتوقيت بير

، األمينة التنفيذية، اإلسكوا د.    ترحيبية  كلمات ي
 روال دشت 

ق المتوسط، منظمة الصحة العالمية  د.        أحمد المنظري، المدير اإلقليمي لمنطقة ش 

ي المنطقة العربية،  3الهدف     عروض 
 ميساء يوسف، اإلسكواد. ف 

ي االستجابة لـكوفيد     
 حقة، منظمة الصحة العالمية ريانة بو د. ، 19-التوجهات اإلقليمية ف 

، وزير الصحة، تونس عبد اللطيف د. معالي     مداخالت     مكي

 لبنان ، وزير الصحة، د. حمد حسنمعالي      

 باسل الصباح، وزير الصحة، الكويت )قيد التأكيد( د. معالي      

ي منطقة الدول العربية لؤي شبانه،  د.     تعقيب 
 المدير اإلقليمي لصندوق األمم المتحدة للسكان ف 

ق األوسط وشمال إفريقيا، اليونيسفالسيد تيد شيبان، المدير        اإلقليمي عن منطقة الش 

 19-ة حول كوفيد منظمة الصحة العالميلمدير العام للمبعوث الخاص لامها الرباط،  د.    ضيفة الحلقة 

 أسئلة وأجوبة 

 ميساء يوسف، اإلسكوا  د.    النقاش إدارة 

 

 تابعونا! 
 . فيسبوكلبث المباشر باللغة العربية عير موقع اإلسكوا عىل اتابعوا 

  . يوتيوب - انستغرام – تويث   – فيسبوك: ائل التواصل االجتماعي سآلخر المستجدات، تابعوا اإلسكوا عل و 
 

 

 

 

 بالتعاون مع 
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